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 Høring av forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe 
 

Sjømat Norge viser til høring fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 9. juli. Det forslås 
her å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fiske etter kongekrabbe i det kvoteregulerte 
området øst for 26 grader øst i Øst-Finnmark.  
 
Et forslag om åpning for å inkludere fiskere fra Vest-Finnmark har vært tatt opp i forbindelse 
med reguleringsoppleggene både for 2017 og 2018. Sjømat Norge har i begge tilfeller vært 
negative til en slik utvidelse.  
 
Vi har vist til at regulering av deltakelsen i fisket etter kongekrabbe har hatt som mål at de 
som er sterkest plaget med bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier, skal være de som har 
rett til å utnytte kongekrabben. Dette forvaltningsprinsippet ble videreført i Meld. St. 17 
(2014-2015) Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe i 2015, og ble lagt til grunn i 
Stortingets behandling av meldingen. Det er særlig fiskere og industri i Øst-Finnmark som 
har vært og er negativt berørt av kongekrabben i utøvelsen av andre fiskerier, selv om 
krabben utgjør en plage også i deler av Vest- Finnmark, om enn i noe mindre grad. Sjømat 
Norge vil derfor påpeke at en endring i deltakeradgangen som åpner for at fartøy fra Vest-
Finnmark kan delta i det kvoteregulerte fisket medfører en betydelig utvanning av det 
forvaltningsprinsippet som reguleringen av kongekrabbefisket har vært fundert på.  
 
En åpning for fiskere i Vest-Finnmark vil medføre 179 nye fartøyer i fisket, og trolig flere på 
sikt. Det vil gi en merkbar reduksjon i kvotestørrelsen for hver enkelt båt og dermed påvirke 
driftsgrunnlaget til den eksisterende flåten. I tillegg kommer, som også departementet 
påpeker, at det har vært et hardt fangstpress på bestanden de siste årene. Dette har også 
gitt nedgang i totalkvoten.  
 
Kongekrabbefisket har blitt et ettertrakta fiskeri og det er naturlig at flere ønsker å ta del i 
dette. Vi mener det er viktig at båtene får en fornuftig balanse mellom fangst av krabbe og 
andre fiskerier. Det er for det første viktig at krabbe ikke blir en hovedaktivitet for båtene, og 
at dette går på bekostning av tilførsel av andre råvarer til industrien. For det andre er det 
vanskelig å kunne vise til at man opplever kongekrabben som en plage når dette i praksis 
utgjør hovedfiskeriet. Sjømat Norge går imot utvidelse av deltakelsen i kongekrabbefisket. 
 
Sett opp mot disse hensynene mener vi også at en bør øke dagens omsetningskrav fra andre 
fiskerier. Inntektskravet for å full kvote ble økt til kroner 200 000 for 2019. Sjømat Norge 
mener at dette kravet bør økes dersom det skal gjenspeile at fiskeriene skal utgjøre 
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hovedaktiviteten. For 2020 bør inntektskravet for full kongekrabbekvote settes til 300 000 
kroner, og på sikt økes ytterligere. 
 
 
Fortsatt behov for bedre kontroll med uttak av kongekrabber 
 

• Sjømat Norge registrer at departementet har utsatt iverksettelsen av flere vedtatte 
tiltak som vil gi en ryddigere og mer oversiktlig situasjon for uttak av kongekrabbe. Vi 
beklager dette, og forutsetter at både forbudet mot samleteiner for industrien og 
håndhevelse av regelverket for mobile kjøpsstasjoner iverksettes fra nyttår. Vi 
gjentar også vårt primære krav om et forbud mot mobile kjøp.    

 

• Vi mener også at vårt tidligere forslag om individmerking av krabber bør settes i livet. 
Dette kravet er gjennomført for hummerfiske og har hatt god effekt. Vi mener en 
tilsvarende ordning må komme på plass for all førstehåndsomsetning av 
kongekrabber. Ordningen bør, i likhet med den for hummerfiske, administreres av 
Norges Råfisklag, mens det er kjøpers ansvar å påføre merkene.  
 

• Det er tradisjon for at det settes av et eget kvantum til turistfiske for krabbe. I år er 
dette kvantumet redusert fra 16 tonn til 10 tonn. Dette kvantumet utgjør med 
dagens førstehåndspriser en verdi på rundt 2 millioner kroner. Det har blitt en stor 
verdi av fellesskapets ressurser som tildeles til aktører utenfor fiskerinæringa. I tillegg 
er dette et kvantum som er vanskelig å kontrollere uttaket av. Sjømat Norge mener 
denne ordningen må underlegges en kritisk evaluering.  

Bestanden av kongekrabbe i Øst-Finnmark er hardt utnyttet og vi har en nedadgående 
kvoteutvikling. Samtidig er etterspørselen etter kongekrabbe god, noe som gjør krabben 
svært verdifull.  

Sjømat Norge er opptatt av at vi får ryddige og like konkurransevilkår for bedrifter som 
håndterer kongekrabbe. Tiltakene som er listet opp ovenfor vil medvirke til mer oversiktlig 
næringsutøvelse, og hindre at seriøse aktørene blir undergravd i sin aktivitet.  

 
 
Vennlig hilsen 
 
Sjømat Norge 
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